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STRIPS OP MAANDAG

Andreaswordtdoor
vriendenvijanddehemel
ingeprezenvoor zijn
ingenieuze vertel- en
tekenstijl.Capricornus,
zijnmeest toegankelijke
reeks, krijgt naveel
wikkenenwegendan
tocheendoorstart.Van
de tweenet verschenen
delen is er éénvolledig
woordloos.

GEERT DE WEYER

Toenmidden jarennegentigLe
LombarddecollectieDerde
Stromingbovendedoopvont
hield, bleekdat een reactie op
het succes vanLargoWinch en
XIII. JeanVanHamme,de sce-
narist vandie tweebestsellers,
had immersaangekondigddat
de toekomstige avonturenstrips
zich indemodernewereld zou-
denafspelen: tussendewolken-
krabbers, enmethedendaagse
thema’s als economie, politiek
en financiële kwesties.Derde
Stroming speelde inopdie trend
enbracht als eerstede reeksAlfa
indie collectie onder, gevolgd
door I.R.S (overdeAmerikaanse
belastingdienst),AlvinNorge
(over computertechnologie),
Vlad,NiklosKoda en James
Healer, terwijl daarde laatste

jarenSpervuur enShermanbij-
kwamen.De reeksCapricornus
werdechter als tebevreemdend
beschouwdendoorLeLombard
nooit naarhetNederlandsver-
taald.Datwasbuitendekleine
Nederlandseuitgeverij Sherpa
gerekend, die toenal jarenook
hetmoeilijkerewerkvan
Andreasuitgaf endevertaal-
rechtenvandeze reeksbinnen-
rijfde.Maarhoewelhet vaak
zeer gunstige recensies regende
bleefCapricornusal die tijd een
zorgenkindje.Vorig jaarkon-
digdeLeLombardaanmetde
Franstalige editie te stoppenna
15vandegeplande20delen.Dat
bleekvoorbarig,wantde
Franstalige reeksmagondertus-
senblijvenvoortbestaanenook
Sherpahernieuwdehet contract
metAndreas,wiens
NederlandstaligeCapricornus-
reeks in eerste instantiena tien
delenwas stopgezet. Zopas ver-
schenengelijktijdigdeel 11 en 12.
WellichtheeftAndreaswaterbij
dewijnmoetendoen,wantde
ingewikkeldeverhaallijn van
weleer isnietmeer.
HoofdrolspelerCapricornus,
eenNewYorkseastroloog,
beleeft nueerder losstaande
verhalen.
Indeel 11 ontwaakthij inhet
logeerbedvaneenzekere
Patrick, die vertelt hoehij een
hevigbloedendeCapricornus

vande straatplukte.Tussenbei-
denontstaat een sfeerwaarin
vertrouwen, danweerwantrou-
wendekopopsteekt.
Capricornusvraagt zijn zwijg-
zameredderdehemdvanhet
lijf.Dat resulteert in eenpraat-
strip, gesitueerd ineenorigineel
kader enknappeplaatindelin-
genwaarmeeals geenander
sfeer gebrachtwordt.
Deel 12 is typerendvoordeze
auteurdie, hoewelhij toegeeflij-
ker is gewordennaaruitgever en
lezer toe, zijnmeesterschapwil
blijvenbewijzendoor zichnet
iets andersop te stellendande
gemiddeldehedendaagse stri-
pauteur.Dat albumheeft name-
lijk geen titel, geencoverteke-
ning, geenwoordenengeen
dialogen.Desondanksblijft dit
eencomplexverhaal,waarbij
Andreas zijn lezersoverbluft.U
kaner snel over fietsenof ernet
ietsmeeraandacht aan beste-
den.Wetendewelkeauteuru
voor zichheeft, kiest ubest voor
die laatste optie.Overigens,
zopas verscheenvoorhet eerst
ookeeneerstebundelingvan
Rork (1973), een intrigerende
klassiekerdieniet inuwboeken-
kastmagontbreken.

In 2007werktede toen96-
jarigeAmerikaanse
kunstenaresLouise
BourgeoisExtremeTension
af. Eengetekendevertaling
vanhaar lichaams-
ervaring.DeCanadese
Ula Sicklemaaktde
omgekeerdebeweging:
ze laatMarieDeCortede
tekeningenbelichamen.

PIETER T’JONCK

Sickle toont het publiek vooraf
reproducties van die tekeningen.
Ze zijn vaak aangebracht op stro-
ken papier in verschillende tinten
wit. Op elke tekening staat een
tekst in primitieve letters gegrift.
Die somtmeestal lichaamsdelen
op, andere vermelden een geur,
zoals ‘De geur vanhet opgejaagd
dier’ of sensaties, zoals ‘Het ade-
men/de tintelingen/dewarmte-
scheuten’. Of dus ook gewoon
‘ExtremeTension’.
Die tekeningenwaren voor
Bourgeois eenmiddel omang-
sten uit te drijven. Je voelt de pijn

bijna fysiek.
Hoe vermijd je pathetiek als

je zulke beladen tekeningen
tot levenwilt brengen?Ula
Sickles uitgangspuntwas
de danseres zelf. Zewas
geboeid door de expres-
sieve kwaliteiten van
MarieDeCorte. Die is
de vijftig ruimvoorbij.
Dat is haar bewegingen
niet aan te zien.Haar uit-
gesproken kaaklijn en die-
pliggende ogen, de aders op
haar huid en rimpels verraden
die leeftijdwel. Dat blijkt een
troef. DeCorte staat pal voor het
publiek als ze haar spieren lang-
zaamopspant enhaar armen
omhoogheft. Je ziet alle spieren,
rimpels, aders zich aftekenen.
Een jonge vrouwzounooit
dezelfde urgentie en présence
kunnenhebben.

Geluid uit de buik
DeCortes bewegingenworden
heel zorgvuldig omkaderd.Het
speelveldwordt gedefinieerd
door iets dat op eendik blad
papier lijkt, verdeeld in stroken,
wit en vaalgeel, net als de teke-
ningen vanBourgeois. Zo lijkt het
helemaal alsof de tekeningen van
het blad omhoog komen. Live
klanken vanYannLeguay onder-
steunende bewegingen. Vaak zijn
het bromtonen, somsnauwelijks
hoorbaar. Daarnaast gebruikt
Leguay ookhet geluid datDe
Corte zelfmaakt. De onbestemde
geluiden in haar buik, hartstreek

of keelwordenmet een contact-
microfoon versterkt. Haar kreu-
nenwordt opgenomen en later
teruggespeeld.
Het licht is, net als de klank,

vaak onnadrukkelijk aanwezig
omplots, door eenwijziging in
kleur of intensiteit tastbaar te
worden.Het is ook als object
belangrijk. TL-buizenwerden
gemonteerd inmooie kastjes, die
laag bovenhet podiumhangen
en zohet speelvlakmee afbake-
nen. Licht en klankhebben zo
een eigen expressiviteit, naast die
vande dans. Zo ontstaat een
kleine speling, een kans omnu
eenswat afstand te nemen, dan
weer omhelemaalmee te gaan in
dit verhaal vanBourgeois over
ontheemding in het eigen lijf.

●●●●●

Ula Sickle gaat op tournee
met Extreme Tension,
www.ulasickle.com

Dans

Wat tweemuseaeneen
cultuurcentrumuitrichten
inde schemerzone tussen
waanzin, hysterie, kunst en
psychedelische
experimenten is vandaag
inNamen te zien.Het
ambitieuzedrieluikheet
Pulsion(s).

ERIC MIN

Netvoordeverkiezingenvande
gemeente- enprovincieraden laat
decultuurdienst vandeprovincie
Namenzienwathet inzijnmars
heeft.DathetMuseumvoorOude
Kunst,het internationaal ver-
maardeRopsmuseumenhet
Maisonde laCulturevoorhet eerst
dehanden inelkaar slaan,maakt
hetmogelijkombreedendiep te
gaan.Watkunstenaarsaanvangen
metwater indehoofdenvanhun
‘zieke’ tijdgenotengebeurt, kandus
indrie lagenenevenveel tijden
wordengetoond.
Naargoedegewoonte speelt

FélicienRopsgastheervoorzijn
tijdgenotenuitde 19deeeuw, toen
dehysterieniet alleeneen (al te
drieste)diagnosewas,maarveeleer
eenmodieusmaatschappelijk en
artistiekverschijnsel. Zeldenwas
hetwoord ‘zenuwcentrum’zo toe-
passelijkopeenmuseum.Deexpo-
sitie inhetaanFélicienRops
gewijdeoord (●●●●●) is inmeer

daneenopzichtdespil van
Pulsion(s).Watergetoondwordt, is
vandehoogstekwaliteit,metgoed
gekozenwerkenvanRodin, Schiele
ofSpilliaert enonthullendarchief-
materiaal.Opde tijdlijnzorgtde
tentoonstellingvooreennaadloze
overgang tussenoudeenheden-
daagsekunst, enbovendienplaatst
zij dehysterieophet snijpuntvan
privélevenenopenbaarheid: voor
het eersthalengeestesziekteen
afwijkendgedragdeboulevardtijd-
schriften.

Vrouwenzaak
Hetwasdanookeen typischevrou-
wenzaak,metalle stereotiepe
(mannelijke) fantasieënvandien.
Hetwoordzelf is afgeleidvanhet
Grieksvoor ‘baarmoeder’, enook
desymptomenhorenveeleer in
eenboudoir thuisdanopkantoor
ofopdepaardenrennen.Bij vrou-
wen leiddedemaladiedusiècleof
‘moderneneurose’ steevast totwijd
opengesperdeogenenkrampen
diehet lichaamalseenboog
opspanden.Eensoort vanextase
washet,waarbij depatiëntezich
vaakdeklerenvanhet lijf rukte.
Geenwonderdatdeoverwe-

gendmannelijkekunstenaarsen
hunpubliekdezaakvandichtbij
gingenonderzoeken.Niet alleen
SigmundFreudspoordenaar
Parijs, ombijdokterCharcot inhet
ziekenhuisLaSalpêtrière stage te
lopen.BeeldhouwerAuguste
Rodingingerook langs, endeste-
ractriceSarahBernhardt studeerde
erderol van ‘nerveuzevrouw’ in.

Foto’s vanhysterische
damesgingendewereld
rond;wellicht ishetgrootste
deel in scènegezet.Een
beroemdehystericaver-
klaardedat zij deziektedes-
noodswel zouuitgevonden
hebben.ArtiesteMadeleine
G. liet zichhypnotiserenvoor
zehaardansnummer
opvoerde–demagnetiseur
was tevens impresario.Een
collega tradopmeteen ‘epi-
leptischchanson’.Opeenkari-
katuurvande immerscherpzin-
nigeRops is eenmassagebeurt
goed tegen ‘lunatiekerij’, aanvallen
vanechtelijkeaardenalleandere
moderne, artistieke, literaireen
romantischeaanvechtingen’.
Hysteriewaseenrageeneen

containerbegrip.Voordezeldzame
mannendieeraan leden,warende
symptomentrouwenscompleet
tegengesteld:dehystericushoorde
droef en inzichzelf gekeerd tezijn.
KijknaarSpilliaertshologigezelf-
portretuit 1908ofnaarMunchsuit-
gebluste,melancholischeblik.
Baudelairekoketteerdemetdeaan-
doening, enFlaubert typeerdezich-
zelf als een ‘dikkehysterische
meid’.Meteen themaalsditheeft
hetmuseumeengoudaderaange-
boord.Watermeewordtgedaan is
tegelijk esthetisch inspirerenden
pakkend,uitstekendgedocumen-
teerdenaanstekelijk.Perfect twee-
taligezaaltekstennemendebezoe-
keropsleeptouw.Ookdat is goed
nieuws.
VoorPulsion(s)heefthetMuseum
voorOudeKunst zijn interessante

vastecollectieaandekant
geschoven. Indeplaatskomteen
fijnensembleverluchtehand-
schriften, schilderijen,prentenen
objectenrondhet themawaanzin,
metdenadrukopde 14de totde
16deeeuw(●●●●).

Hofnar
Zotheidblijktook indie tijdeen
verduiveldcomplexbegrip tezijn,
waarpriesters endoktorengeen
wegmeeweten. Isdegekeenbeze-
teneof eenverlichtegeest, die
waarneemtwateengewonesterve-
lingnauwelijkskanbevroeden?De
hofnarwas tegelijkvertrouwens-
persoon, geluksbrengeren teken
van tegenspraak–eenmandiealle
conventiesondermijnt.Maar isde
wereldzelf geennarrenschip?
Erasmusvindthet eenheel slecht
ideeomwijs tewillenzijnopeen

planeetdiedoorde
waanwordtgere-
geerd.
Metdeze

gedachte inhetach-
terhoofdbelanden
weeensteenworp
verderop inhet
Naamsecultuurpa-
leis, eenwatverval-
lennieuwbouwbij
de rivier. In twee
ruimezalenzijn

daarwerkenbijeenge-
brachtdiehedendaagse
kunstenaars ‘onder
invloed’hebbengereali-
seerd (●●●). Indeont-
vangsthal zettende
psychedelische
elpeehoezenen
filmaffichesuitde
sixtiesde toon.

Het lijktwelalsofde let-
ters en figurenzijn
gesmolten,uitgerekt en
ineengestrengeld,uit
en inelkaarovergelo-
pen.
Deaffichevande

filmTheTripvanRoger
Cormanuit 1967 liegt erniet
om:PeterFondaeneenbevallige
SusanStrasbergspelen in inpsy-
chedelic colourmee ineenverhaal,
datbreeduitwordtaangekondigd
als ‘ALovelySort ofDeath’ – lsd
werddusbijnaamgenoemd,ende
filmwashooguit ‘aanbevolen’ voor
eenrijppubliek,niet verbodenvoor
derest.Deroesvanacid,mescaline,
opium,hasj en lsdwaait vervolgens
doordezalen, alwordthetbal

geopenddooreendrieluikvan
FrancisBaconendevideoLipsof

ThomasvanMarinaAbramović,
tweewerkenwaaraanheelwat
alcohol tepaskwam.
Driekwart eeuwnadehysterie

haalde eennieuwmodieuspsy-
chisch icoondekranten:wat
‘geestverruimend’was,moestwel
hip zijn. Zo isdewandelingdoor-
heendewaanzinvoorbij endecir-
kel rond.Deconclusie ?Pulsion(s)
is een redelijkmagnifiek ensem-
ble.Hoewel: redelijk ?

Pulsion(s). Tot 6 januari in
Namen (MAAN, Ropsmuseum,
Maison de la Culture).

Expo

Dollebaarmoeders
eneenbeetjehasj

Tekeningen Louise Bourgeois gedanst

Ontheemdinheteigenlijf

●Marie De Corte belichaamt
de tekeningen van Louise
Bourgeois. ©RV

●Hysterische geeuw,
Albert Londe.© RV

‘Pulsion(s)’ in Namen: een feest voor de (zieke) geest
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MuseumMbeheert Cera-collectie en toont nu GuyMees Sarah Vanhee in Gent

Performance Elkdenken
overkunstbegintmeestalbijeen
concreetwerk.Diegedachtenval-
lenzeldensamenmethet ‘officiële’
kunstdiscours.Watstelthetdan
voor?Dievraagishetuitgangspunt
vanUntitledvan SarahVanhee.
Untitledheeft een simpel opzet.De
NieuwpoortvestigingvanKunst-
encentrumCampo inGent ishet
afspraakpunt.Vandaarword je
uitgestuurd jenaar éénof twee
adressen indebuurt.Daar vertel-
lenmensen jeover ‘hun’ kunst-
werken. Ikwas te gast bij eengezin
dat zijnoude lichte gordijnendon-
ker verfde enopeenkader spande
omtedienenals schilderdoek.
Plotsbleekhetdoekal eenbeeld
opzich. “Net eenGerhardRichter”
merktedevrouwdeshuizesniet
onterecht op.Hetdinghingook
beeldig indekleinehuiskamer.
Alleen: is dit product vanpuur toe-
val ookkunst?
Vanzulkeverhalenover ‘kunst’

kun je er eenaantal sprokkelen in
woningen indebuurt vanNieuw-
poort.Debewoners sprakenhun
verhaal opvoorhaddoormet
SarahVanhee,maar eenvast stra-
mien is erniet.Het kunstwerk

Untitledbestaatuitwat er gebeurt
tussendebezoeker endeeigenaar
rondeenwerkdat een ideeover
kunstbelichaamt.Dieoefening
deedVanheeal eerder inFrankfurt
enLeuven.Achterdat onderzoek
zat eenhypothese,maardiebleek
maarhalf te kloppen.
“Ikbegonvanuit de ideedat je

vanuit een ‘officieel’ kunstencen-
trumnaardeomwonenden toe-
stapt, inplaatsdat zij naarde
ruimtevoorkunst komen”, vertelt
Vanhee. “Ik ginguit vandeaan-
name–enmeteenhetprobleem-
dat kunst voorde ‘gewone’mens
eenver-van-mijn-bedshow is.De
verrassingwasvoormij dat die
‘gewonemens’ niet bestaat. Ik
stootte opverhalenenopvattingen
die je zelf nooit zouverzinnen.”
Dekunstenareswerkte al vaker

aanprojectenmet een sterke soci-
ale component eneenongewone
vorm.Wathoudthaardaarin
bezig?Vanhee: “Een rodedraad in
mijnwerk isdat ikbenieuwdben
hoemensenzichzelf ‘uitvinden’.
Zijn zewie ze zijndoor toeval, of
hebbenwezelf eenactievehand in
deconstructie vanonzepersoon-
lijkheid.Hoeveel daarvan is reali-
teit, hoeveel fictie. Je staat er ver-
steld vanhoeveel vreemde
verhalen jehoort als je daarnaar
opzoekgaat.Demeeste levens,
hoegewoonzeook schijnen, zou
je gewoonniet kunnenverzinnen.
Daaruit volgt dandevraaghoedat
zichuit inde taal diemensen spre-
ken.Die vragenzie je terugkeren
inbijnaalmijnwerk.” (PTJ)

●●●●●

Untitled van Sarah Vanhee
was dit weekend in Gent te
zien op diverse locaties
www.sarahvanhee.com

Volgenshet beproefde
recept serveerdeDeadCan
Dance eenmixvangothic,
wereldmuziek en
etherischemystiek.Na een
onderbrekingvanzestien
jaar, probeerdenLisa
GerrardenBrendanPerry
tijdlozeklassemet een
zweverig sfeertje te
verenigen.

GUNTER VAN ASSCHE

WaarhoorthetAustralisch-
EngelseduoDeadCanDance
eigenlijk thuis?Aanhetbeginvan
de jaren tachtigwerdenze
gemakshalve inhethoekjemetde
gothicendarkwavegeschoffeld,
maardiegenrebepalingschoot
altijd tekort.Hunmuziekplukte
immersevengretiguitdemiddel-
eeuwenalsuithetMidden-Oosten.
Enmethetzelfdegemak lietenLisa
GerrardenBrendanPerryeen
Afrikaansewoestijnwindals een
Balkan-briesjewaaiendoorhun
verduisterdesongs.
Datwasookzaterdagniet

anders.Al laghet zwaartepuntdit
keer schijnbaaropmuzikale
sprookjesvanduizend-en-één-
nacht.Metgloednieuwesongsals
‘Anabasis’ of ‘Agape’ lietDeadCan
Dancezichhoorbaar leidendoor
Arabischemotiefjes, eneenzwe-
verige,meditatieve sfeer.
Die laatste langspelerwerder

overigens integraaldoorgejaagd.
Anastasisheetdezecomeback-
plaat: een titeldieverwijstnaarhet
Grieksewoordvoorwederopstan-
ding.Eenpassendenaamvooreen
groepdiezijneerste langspeler in
zestien jaarafleverde.
OndanksdeArabischeklemto-

nen, lietDeadCanDancezichech-
terooknuweeropgeenenkele
stijl vastpinnen.Zonamdegroep
inhetKoninklijkCircusaf en toe
devormaanvaneenkamerorkest
met synths, omdaarnadronesen

wispelturige ritmesdezaal in te
slingeren.Enmeteenzelfdegemak
zongBrendanPerryeenachthon-
derd jaaroud liefdeslied (‘Lamma
Bada’) als eencovervanTim
Buckley (‘SongToTheSiren’). Een
anderekeercroondehij zichdan
weerdoor ‘All inGoodTime’.

Mooie mensen
Indeclassic ‘TheHostof
Seraphim’bleekzijndiepebariton
trouwensnogaltijd in schril con-
trast te staanmetdeonwereldse
zangvanLisaGerrard:haar stem
hieldzichergensop tussen
Keltische tristesse (‘Returnof the
She-King’) enbarokkegrandeur.
Voortdurendspeeldeeen

sereneglimlachomhaar lippen,
terwijl zemet lichtehamertjes
speeldeopeendulcimer - een

soort liggendeharp–endesterren
vandehemelzong in ‘Sanvean’.Of
desterrenvandehemel jodelde, in
‘Rakim’.Gehuld ineenzwartkas-
teelkleedenNoord-Afrikaanse
cape, zagzeer trouwensnogeven
excentriekals twintig jaargeleden
uit. “You’rebeautiful”, prevelde
Gerrardnadriebisrondes, voor-
aleerzehand inhandmetde toet-
senist vanhetpodiumschreed.
Dat complimentkondenwe
gemakkelijk terugkaatsen, voor
eensfeervol concert.Alleenspijtig
vandesaaie lichtshowenstatische
voordracht, die indewegstonden
vaneenonvergetelijkeavond.
Almaghethoopgevendzijn

vooreenbanddiealdriedecennia
meegaat, datgeenenkele songals
eenanachronismeklonk. Of hoe
tijdloze klasse het tochnog kan
winnen van show.

Onwereldsewederopstanding

●●●●●

Dead Can Dance, gezien
op 29/9 in Koninklijk
Circus, Brussel

Fusion

‘Net zoals poëzie ons
begrip van taal verfijnt,
scherpen dezewerken ons
aanvoelen van ruimte aan’,
schreefmuseumdirecteur
Frederik Leen over de
kunst vanGuyMees.
MuseumMmaakt een
kleine,maarmooie
tentoonstellingmet een
focus opMees.

JOZEFIEN VAN BEEK

Sinds2012beheertMuseumMde
Cera-collectie.FocusGuyMees is
de eerste tentoonstellingmetwerk
uit die indrukwekkendeverzame-
lingnaoorlogseBelgischekunst.
“Cerahadverborgen schatten in
dekelders staanensteldeonsde
vraaghoezedie zichtbaarderkon-
denmaken”, zegt curator vanM
EvaWittocx.
“BijzonderaandeCeracollectie is
dat er geenone shotsbij zijn”, aldus
Wittocx. “Bezieler vandeverza-
melingPaulTangheenzijnadvi-
seurs,MHKA-directeurBartDe
Baere endirecteur vancc
StrombeekenLukLambrecht,
volgdeneensterke inhoudelijke
lijn. Zehebbenniet gekozenvoor
spektakelwerken,maarvolgden

kunstenaars echtdoorheenhun
carrière.”
Decollectie bestaatuit zo’n450
werkenvanzeventig kunstenaars.
Er is dusbijnageenenkelekunste-
naardiemaarmet éénwerkverte-
genwoordig is.
Zowel gevestigdenamenals
MarcelBroodthaersofGuillaume
Bijl alsnieuwer talent zoalsGert
RobijnsofCharif Benhelimazitten
indecollectie. “Voorons is dit een
heel interessante samenwerking”,
zegtWittocx. “Voordienhadden
wealleeneenvaste collectie van
oudekunst.Nuhebbenweook
hedendaagswerk.”
“Webeslotenomindediepte te
werken.Wedoendusvooral
onderzoek,maar eenkeerper jaar
zullenweeen tentoonstelling
organiserenwaarinweeen
bepaald themaof eenkunstenaar
belichten.”Deeerste collectiepre-

sentatie vanCera focust ophet
werkvanGuyMees. In éénzaal
wordenachtwerkenvandekun-
stenaargeconfronteerdmetwerk
van tijdgenoteneneen jongere
kunstenaar.
Het vroegstewerkvanMeesdat in
Mtezien is, is eengeometrisch
volumewaarrondwitte kant
gespannen is.Vanbinnenbrandt
eenblauw-paarseneonlamp.Een

minimalistischevorm, sensueel
aangekleedmetwitte kantenbloe-
men.Tegenoverdat sculptuur
hangt zijnmeest recentewerk, het
poëtische Imaginair ballet. Aande
muurzijngekleurdevormen
gespelduit verschillendemateria-
len: kalkpapier, inpakpapier, ... Op
het eerste gezicht lijkenhet
abstracte vormen,maarals je
beter kijkt, zie jedathetbroekjes
en jurkjes zijn vandedansersuit
de titel.Naast de rokjeshangen
zelfs de slipjes vandemeisjes en
opdebovenstukjesde suggestie
vanborsten.Omdatdevormen
slechtsmet eenof twee spelden
zijn vastgemaakt,waaienzeopbij
hetminste zuchtjewind.
Hoewelhet eenkleine expo is,
toonthij tochhoeuiteenlopend
hetwerkvanMees is. Zo is er een
video te zieneneen reeks zwart-
witfoto’s uit de jarenzeventig.Het
werkheetNiveauverschillen en
toontdrie verhoogjes als bij een
sportwedstrijd. Inwisselendevolg-
orde staandekunstenaar, zijn
galerist eneenvriendopde scha-
votjes. Indit humoristischewerk
stelt hij tegelijk eenmaatschappij-
kritischevraag: hoezit hetmetde
verhouding tussengalerist, kun-
stenaar en toeschouwer?Schuin
tegenoverde foto’s ligt opdegrond
TheOlympics 1, 2, 3vanGert
Robijns.Met gevondenhout
maaktehij cirkels die refereren
aandeOlympische ringen.
Hoewel er indezekleine exponiet
veelwerken te zienzijn, krijg je
tocheengoedbeeldvandeprak-
tijk vanGuyMees.Deconfrontatie
metmonochroomwerkvan
MartheWéry,mooie schilderijen
vanWalter Swennenende instal-
latie vanGertRobijns zorgenvoor
een interessant ruimerkader.

HetminimalismevanMees
●●●●●

'Focus Guy Mees.
Collectiepresentatie Cera',
tot 20 januari in Museum
M. www.mleuven.be

Expo

knockout
alvorens
steenbok
terloops
detentie
eerdaags
uiensoep
rokbroek

-o-k-b-s-e-b-s-a-r-f-e-k-s-a-a-e-
apparaat-reaal-loodlÿn-appeltaart
-liaan-angsthaas-dialect-abeel-va
wals----------moment----------map
-aar---------defile----------park
diva----------r-nero----------lea
-e-s---------kim-nep---------lans
knop----------kot-nu----------g-t
--p----------dakar-s---------cab-
pols-----------krag------------of
-vat---------csardas---------skai
eega----------l-asla----------a-c
-ren-a-t-k-s-ram-lak-l-a-c-b-lach
dj-kwabaal-alabama-elektra-erosie
-as-aren-altĳd-naga-aval-senor-t-
ÿsland-gedoe----------zacht-eiber
--af-gaasje----------peso-esp-ara
dagblad-peil----------m-bereids-v
-b-reseda-ei----------abri-daarbÿ
caban-modern-o-u-e-o-atlanta-gaan
-crash-rag-gebarenspel-a-dante-l-
taak-iep-ace----------kneep-angst
--a-sar-fair---------taks-den-har
tomahawk-lei----------r-tsarina-o
-c-rotten-re---------baar-negende
aha-p--ran------------triest-raat
-tal-afstand---------reeks-elf-me
eenoog-taboe-----------n-cake-bal
-n-goal-lork---------tiara-enter-
adres-au-bik----------n-uranium-o
-ja-terra-ai-o-e-w-a-design-glimp
magie-inch-nudisme-clip-notie-nee
-seance-hoogte-tibet-atlete-noden

Horizontaal: E. Bureaudio; F. geestrikt;
G. adeldomen; H. omloopper.
Verticaal: A. Ouderdoma; B. persaldos;
C. vuurdoopa; D. pinkleden.

p
KASTDEUR en OVERTREK.

DISCUTABEL.

Niets is onvermijdelijk tot het gebeurt.

Oplossing Zweeds raadsel

Oplossing crypto-overlapper Oplossing sleutelwoord

De woorden op de eerste en
derde verticale regel zijn:

Het sleutelwoord luidt:

Eindoplossing:

De‘gewonemens’
bestaatniet

Dead Can Dance in zweverige, meditatieve sferen

●Zangeres en componiste LisaGerrardhadhaar sereenste glimlachmeegebracht.© ALEX VANHEE

●Hetpoëtischewerk Imaginair ballet vanGuyMees.©RV

Ceraheeft
verborgen
schatten in de
kelder dieM
nuzichtbaar
maakt


